GROENRENOVATIE LEEUWERIKWEIDE
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Leeuwerikweide
De Leeuwerikweide ligt aan de noordkant van de Weidebuurt en er staat hoog- en laagbouw.
De straat heeft een ruime indeling. Aan de noordzijde ligt voorlangs de hoogbouw een breed
voetpad (3 meter) met daarvoor een lange strook voor haaks parkeren. Tussen de
parkeervakken staan op regelmatige afstand bomen (essen). Ook ligt er een drietal
groenvakken die samen een soort groene wig vormen. Aan de zuidzijde van de straat staan
woonblokken met gezinswoningen. De huizen hebben een smalle geveltuin. Voorlangs ligt een
smal voetpad (1,5 m) met daarvoor een parkeerstrook voor langs parkeren.
Het aanwezige groen heeft zijn tijd gehad en ziet er niet vitaal en uitnodigend meer uit. De
bestaande essen staan in te kleine boomspiegels en hebben slecht ontwikkelde boomkronen.
Deze bomen (12 stuks X ) worden gekapt en vervangen door nieuwe bomen.

Leeuwerikweide entree west- en oostzijde (bron: Streetview/Google)

Er is veel verharding en de parkeerdruk is hoog. Daar waar het kan staan auto’s op de
voetpaden of op de brede verhardingsvlakken.

GROENRENOVATIE LEEUWERIKWEIDE
Plantvak omvormen

Impressie vergroening

Voorstel Leeuwerikweide
▪ Alle straatbomen worden vervangen.
▪ Voor woonblok 34-48 tot 4-12 komt tussen het voetpad
en de parkeerplaatsen een lage haag met doorloop.
▪ De gemetselde muur blijft behouden.
▪ Aanleg groenvakken op plateau ter hoogte van de
verkeersdrempel.
▪ ‘Groene wig’ verruimen (zie voorstel 1:200): bomen en
bloeiende planten voor insekten. In de randen stevige
compacte beplanting.
▪ Op kop van gebouw 110-118 groenvak toevoegen.
▪ Plantvak op hoek Lepelaarstraat en Leeuwerikweide
omvormen met lagere beplantingen.
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GROENRENOVATIE LEEUWERIKWEIDE
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GROENRENOVATIE ZWANENWEIDE (langs spoor)

6 elzenbomen / voldoende-redelijk

X

els / slechte conditie / vervangen

Zwanenweide (langs spoorlijn)
De Zwanenweide ligt buitenom de Weidebuurt aan de west- en zuidzijde van het woongebied.
Het westelijk deel van de Zwanenweide grenst aan de spoorlijn. Tussen de spoorlijn en de
straat bevindt zich een dichte groene rand met struiken en bomen. Tegen deze rand aan ligt
over de volledige straatlengte een parkeerstrook voor haaksparkeren. In de parkeerstrook zijn
op regelmatige afstand brede groenvakken met lage heesters aangebracht. Aan de
bebouwingszijde van de Zwanenweide ligt een breed trottoir (variërend van 2,5 meter tot 3,5
meter) met aanliggende langsparkeervakken. In het noordelijkste deel van de Zwanenweide,
tegenover de appartementen, staan in het trottoir op ruime afstand in totaal zeven bomen in
kleine boomspiegels van 1,0 x 1,0 meter.

Zwanenweide gedeelte tussen Leeuwerikweide en Meeuwenweide (bron: Streetview/Google)

In het zuidelijke deel van de Zwanenweide (vanaf aansluiting met de Meeuwenweide) zijn
geen bomen of ander groen in het trottoir aangebracht. Hier staan geschakelde woningen (in
blokken van twee) met daartussen garages. De woningen hebben brede voortuinen met een
oprit. Er is geen ruimte voor toevoeging van openbaar groen.

GROENRENOVATIE ZWANENWEIDE (langs spoor)

●

Impressie vergroening

1,50 m.

Voorstel Zwanenweide (langs spoor)
▪ Handhaven van zes bestaande elzen(●)
/ één boom (els)
vervangen door nieuw exemplaar
▪ Groeiplaatsverbetering rondom te handhaven en nieuw
te planten bomen én een ruimer plantvak aanbrengen
(breedte 2,1 m x lengte: 4 tot 6 meter)
▪ Op hoeken ruimte vrijhouden voor opstellen van kliko’s
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GROENRENOVATIE ZWANENWEIDE (zuidrand)
peer / slecht / verwijderen

X

garage met/of oprit

breed wandelpad

Zwanenweide (zuidrand)
Zwanenweide (zuidrand) is een woonstraat met aan de zuidzijde geschakelde woningen met
garages, brede voortuinen en opritten. Aan noordzijde van de straat staan rijtjeswoningen
met smalle voortuinen en bij enkele hoekwoningen een inpandige garages of oprit om te
parkeren.
In de straat is weinig openbaar groen. Het groene beeld wordt vooral bepaald door de
ruime voortuinen aan de zuidkant. Aan de noordkant zijn smalle geveltuintjes of accenten
van groen. Er staan twee perenbomen.
In het verlengde van de steeg richting de Praamgracht ligt een brede doorgang tussen twee
tuinen (nr. 13 en 15). Het verharde pad oogt onnodig breed (3,50 m) en ziet er verwilderd
uit. Het pad zou versmald (1,20 m) kunnen worden met bredere grasbermen.

Zwanenweide entree west en oost (bron: streetview/Google)

GROENRENOVATIE ZWANENWEIDE (zuidrand)
Impressie vergroening
●

bredere voortuin

Impressie wandelroute

Voorstel Zwanenweide (straat)
▪ Voorstel om voortuinen nr. 2-10 (evenkant) te
verbreden in afstemming met de gemeente.
▪ Eén boom vervangen op hoek Zwanenweide Lepelaarstraat.(●)
Voorstel Zwanenweide (pad naar Praamgracht)
▪ De verharding van de wandelroute richting
Praamgracht versmallen naar 1,20 m en aan weerszijde
een grasberm aanbrengen.

1,20 m.
pad wandelroute versmallen

Praamgracht
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GROENRENOVATIE MEERKOETWEIDE
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peer / matig
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garage met/of oprit
uitgang: poort / deur

Meerkoetweide
De Meerkoetweide is een smalle woonstraat met aan de zuidzijde haakse parkeervakken. Aan
de noordzijde zijn geen parkeerplaatsen gemaakt maar er wordt wel geparkeerd, soms half op
het trottoir. Dit geeft problemen met het uit parkeren van de haaks geparkeerde auto’s.
De woningen hebben aan de voorzijde een smalle privéstrook dat is ingericht met verharding
of groen in de vorm van blokhaagjes, een losse struik, een smal geveltuintje of enkele
bloempotten.
Op de koppen van de parkeerstroken zijn (waar het kon) groenvakken aangebracht met
‘blokgroen’ en een enkele perenboom. De kwaliteit van de bomen is wisselend (van goed tot
matig).

Meerkoetweide entree west- en oostzijde (bron: streetview/Google)

GROENRENOVATIE MEERKOETWEIDE
Impressie vergroening

Voorstel Meerkoetweide
▪ Bestaande bomen (vier) blijven gehandhaafd.
▪ Groeiplaatsverbetering rondom de te handhaven
bomen (gronduitwisseling / bemesting).
▪ Het groen in de plantvakken wordt vervangen door
bloeiende heesters ( 0,6 - 0 ,8 m hoog).
▪ Daar waar het groenvak grenst tegen een
parkeerplaats wordt één tegelrand aangebracht om
beter uit de auto te kunnen uitstappen. ↘ En de
‘uitdraai-hoeken’ van deze haaks parkeervakken
worden verruimd.
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GROENRENOVATIE MEEUWENWEIDE
bomen al verwijderd
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Bomen /matig tot slecht
X kappen en vervangen

X
garage met/of oprit
uitgang: poort / deur

Meeuwenweide
De Meeuwenweide ligt stedenbouwkundig in het midden van de woonbuurt. Het is de
woonstraat met het ‘meeste’ groen: twaalf bomen (waarvan er inmiddels twee zijn
verwijderd), ruime groenvakken en haagblokken ter hoogte van de aansluiting met de
Lepelaarstraat.
De bomen hebben over het algemeen een slechte tot matige kwaliteit. De twee bomen op de
aansluiting met de Lepelaarstraat zijn reeds gekapt.
De haagblokken worden vrij hoog geknipt wat een krap gevoel geeft als je op het voetpad
loopt.

Meeuwenweide entree aan west- en oostzijde (bron: streetview/Google)

GROENRENOVATIE MEEUWENWEIDE
Impressie vergroening
●
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hoogte 0,8 m.

●

●
●
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te veel concurrentie in plantvak

●

Voorstel Meeuwenweide
▪ Er worden zes bomen (●) geplant op plekken waar
bomen zijn verwijderd of worden gekapt: twee bomen
op hoek aansluiting Lepelaarstraat, voor huisnummer
1, 11 en 13 en op hoek aansluiting Zwanenweide . De
andere bomen blijven gehandhaafd
▪ De haagblokken bij aansluiting Lepelaarstraat worden
vervangen door lagere beplanting.
▪ De boomspiegels worden waar mogelijk verruimd en
ingeplant met lage heesters.
▪ Daar waar het groenvak grenst tegen een
parkeerplaats wordt één tegelrand aangebracht om
beter uit de auto te kunnen uitstappen.↘ En de
‘uitdraai-hoeken’ van deze haaks parkeervakken
worden iets verruimd.
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GROENRENOVATIE PLEVIERWIEDE

peer / voldoende
peer / voldoende

peer / voldoende

garage met/of oprit
uitgang: poort / deur

Plevierweide
De Plevierweide heeft een vergelijkbaar profiel als de Meerkoetweide: een smalle woonstraat
met aan de zuidzijde haakse parkeervakken en aan de noordzijde alleen een voetpad. Ook hier
wordt geparkeerd, soms half op het trottoir. De woningen hebben aan de voorzijde een smalle
privéstrook die is ingevuld met verharding of groen in de vorm van blokhaagjes, een losse
struik of enkele bloempotten.
Op de koppen van de parkeerstroken zijn (waar het kon) groenvakken aangebracht met
‘blokgroen’ en een enkele perenboom. De kwaliteit van de bomen is wisselend (van goed tot
matig).

Plevierweide entree aan west- en oostzijde (bron: streetview/Google)

GROENRENOVATIE PLEVIERWIEDE
Impressie vergroening

●

Voorstel Plevierweide
▪ Bestaande bomen (drie) blijven gehandhaafd.
▪ Extra boom (●) t.h.v. nr. 21 met plantvak.
▪ Groeiplaatsverbetering rondom de te handhaven
bomen (gronduitwisseling / bemesting).
▪ Het groen in de plantvakken wordt vervangen door
bloeiende heesters ( 0,6 - 0 ,8 m hoog).
▪ Daar waar het groenvak grenst tegen een
parkeerplaats wordt één tegelrand aangebracht om
beter uit de auto te kunnen uitstappen.↘ En de
‘uitdraai-hoeken’ van deze haaks parkeervakken
worden iets verruimd.
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GROENRENOVATIE LEEUWERIKWEIDE - BEPLANTING
Uitgangspunten sortiment beplanting
▪
▪
▪
▪
Groene wig, sfeerbeeld bron: www.mienruys.nl

Bomen straat
honingboom, fraaie bloei augustus – sept.

Voetpad – parkeren
lage vlinderstruiken
in twee bloemkleuren

Groene wig
lijsterbes, voorjaarsbloei en besjes

▪

Klimaatadaptief: bestand tegen natte en droge
perioden.
Aantrekkelijk voor vogels en insecten.
Bloei, waardoor meer kleur en diversiteit ontstaat.
Seizoenbeleving door afwisseling bloeitijden en
herfstverkleuring.
Vakbeplanting tot ca. 0,8 m en enkele solitairen.

Groene wig, sfeerbeeld bron: www.mienruys.nl

Groene wig,
stevige vaste planten
en siergrassen

Groene wig
sierappel, vroege zomerbloeier
met kleine vruchtjes (sierappeltjes)

MEERKOET-, MEEUWEN-, PLEVIER- EN ZWANENWEIDE - BEPLANTING
Uitgangspunten sortiment beplanting
▪
▪
▪
▪
▪

Meeuwenweide
Chinese vernisboom, fraaie bloei en herfstverkleuring

vakbeplanting,
lage vlinderstruiken
in drie bloemkleuren

Klimaatadaptief: bestand tegen natte en droge
perioden.
Aantrekkelijk voor vogels en insecten.
Bloei, waardoor meer kleur en diversiteit ontstaat.
Seizoenbeleving door afwisseling bloeitijden en
herfstverkleuring.
Vakbeplanting tot ca. 0,8 m en enkele solitairen.

vakbeplanting, struikklimop

vakbeplanting, kransspirea

